
 

 



Voorwoord  
Dag stoere welpen,  

Bij deze staan we weer klaar voor jullie met een spetterend boekje om het scoutsjaar mee te starten.  

Wat staat er nu in het boekje? 

Dit boekje gaat over de vergaderingen van september tot de herfstvakantie. Even een klein overzicht:  

Op vrijdagavond 20 september luiden we het scoutsjaar in met een streekbierenavond. De eerste              
vergadering is op zaterdag 21 september. Voor nieuwe leden is dit dé manier om er van de eerste                  
keer in te vliegen en vriendjes te maken, maar ook voor degenen die er al een (paar) jaar scouts                   
hebben op zitten wordt het een dag vol puur scoutsplezier! Er zal ook een leuk extraatje zijn: de                  
overgang. Voor zij die nog weten wat dit is, kom kijken en je zal het zien. Benieuwd wat wij met de                     
leiding weer zullen ineen gestoken hebben om jullie uit te dagen? Wij kunnen al zeggen dat het                 
spannend wordt... Een dag later, op zondag 22 september vindt onze fameuze BBQ plaats. Dit is                
altijd een heel gezellige namiddag, dus neem zeker je mama en papa, broers en zussen, oma's en                 
opa's... mee! Verdere info is te vinden op de uitnodiging. 

Binnenkort - op zaterdag 5 oktober - staat ons ook opnieuw het feest van het jaar te wachten:                  
Boobeats. ’t Voorspel staat dan ook voor de deur. Dit is op vrijdag 4 oktober. Jullie (de ouders) zijn                   
daar allen van harte welkom om jullie eens goed te laten gaan. Laat die beentjes maar los! Een beetje                   
verder vinden jullie meer info. In het weekend van Boobeats is alle leiding druk in de weer waardoor                  
er jammer genoeg geen vergadering plaatsvindt. 

 

Maar voor we zover zijn, moeten we eerst een paar algemene zaken overlopen omtrent de werking 
van de scouts: 

● Dit jaar bedraagt het lidgeld €45. Dit wordt vooral besteed in de verzekering. Jullie mogen dit 
bedrag overschrijven op volgend rekeningnummer met vermelding naam+tak: BE22 3631 
4665 5047. 

● Alle communicatie zal dit jaar via e-mail gebeuren. Jullie kunnen ons altijd bereiken op 
volgend e-mailadres: welpen@scoutsevergem.be Achteraan in het boekje staan ook onze 
gsm-nummers.  

We willen jullie wel uitdrukkelijk vragen om deze enkel te gebruiken voor praktische zaken (dus niet 
om te vragen hoe het met uw kind is gesteld). 

● Graag krijgen wij een seintje indien uw kind niet naar de vergadering kan komen zodat wij 
onze activiteiten hieraan kunnen aanpassen. 

● De scouts houdt natuurlijk veel meer in dan gewoon vergadering geven aan uw kind. 

Gedurende het scoutsjaar organiseren wij een aantal kasacties (waaronder de barbecue als 

eerste, zie verder) om alles te financieren. In de brief op volgende pagina vindt u hierover 

meer informatie. 

● Vergeet ook niet de medische fiche online in te vullen via www.groepsadminstratie.be 

waarbij je het lidnummer van uw zoon / dochter zal nodig hebben. Dit kun je aan ons vragen 

in een mailtje.  

Hopelijk zijn jullie al even enthousiast als wij om aan dit jaar te beginnen!  

 

 

mailto:welpen@scoutsevergem.be
http://www.groepsadminstratie.be/


Voorstellingen 

 

 

Dag lieve, ( misschien ook stoute 😉 ) welpen ,  

Ik ben Chiara Deneckere, 19 jaar en verjaar op 1 april 2000 ( 
dikke mop :p). Ik woon in Ertvelde in de straat van de fameuze 
‘ aardbeienautomaat’. 

Ookal is het voor mij een eindje, ik zal telkens met veel plezier             
mijn zondagnamiddag met jullie komen spenderen! Hopelijk       
behaal ik binnenkort mijn praktisch rijexamen, dat zou al een          
stukje makkelijker zijn. Ik start mijn tweede jaar universiteit in          
de richting ‘psychologie’. 
Thuis heb ik nog 1 jongere broer ; Michiel (17 ). 

Ik hou van zot doen en ben een opgewekt persoon. Buiten de            
scouts hou ik van reizen, fotografie, shoppen, tijd maken voor          
mijn vrienden, vriendinnen & familie maar natuurlijk mag een         
goed  feestje niet ontbreken 😉  

Ik zit zelf al in de scouts vanaf ik een kapoentje was dus             
opgeteld maar liefst al 14 zalige jaren. 

De meesten onder jullie kennen mij wellicht al van vorig jaar           
aangezien ik toen leiding gaf aan de kabouters en dus samen           
met jullie op kamp een fantastisch scoutsjaar heb afgesloten.  

Een jongensstak is voor mij dus nieuw maar ik zie het meer dan 
100% zitten om jullie allemaal beter te leren kennen en er een 
minstens even chill jaar van te maken. :)  

Ik zal dan ook opnieuw alles van mezelf geven!!!!  

Dikke zoenen, 

Chiara Toermalijnroze opzwepende Waloewie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hallo allemaal! 

Mijn naam is Yaris en ik ben één van jullie leiding dit jaar. Het is 
mijn eerste jaar leiding en ben heel benieuwd om dit samen met 
jullie te delen! Buiten mijn belangrijkste hobby, de scouts uiteraard 
🙂, heb ik ook lang geturnd. Maar door mijn leeftijd heb ik 
besloten om toch liever zelf training te geven. Verder ben ik liefst 
zoveel mogelijk weg van huis, zoals afspreken met vrienden, op 
café gaan, naar speelplein gaan, eens een kamp met kazou en nog 
zoveel meer en met eten maak je me ook altijd gelukkig. Mijn 
totem is Lavasbruine Toegewijde Orang-oetan, niet het meest 
aantrekkelijke dier, maar daarom niet minder cool 😉. Van een 
beetje avontuur ben ik ook zeker niet vies, dus kijk ik enorm uit 
naar dit (hopelijk) fantastisch en onvergetelijk jaar! 

Een stevige linker,  

Yaris 

 

 

 

Dag lieve welpjes,  

Mijn naam is Finn Vanacker en ik ben 17 jaar en verzot op frietjes. 

Ik zit al 12 jaar in de scouts en dit is mijn eerste jaar leiding. Ik ben zeer blij dat ik aan deze toffe en 
stoere jongens mag leiding geven. 

Ik doe dit jaar mijn 6de jaar houttechnieken en 
daarna zou ik zeer graag nog drie jaar 
houttechnologie verder studeren. Jaja en 
sportief ben ik ook …  handbal op topniveau 
😊 maar de rest van mijn tijd spendeer ik graag 
aan de scouts. Om leuke activiteiten te 
bedenken voor onze welpjes …   Dus laten we 
er een ferm zot megacool vuile maar oooo zo 
wijze vergaderingen, weekend en kamp van 
maken. Oja mijn verjaardag is op 18 december 
dus mocht je nog een cadeautje over hebben 
met de feestdagen dan weet je mij te vinden …. 

Een high-five van je leider Finn, 
Marea-Neagrăgroene Onbezonnen Coati 

 



 

 

 

Dag welpen! 

Mijn naam is Mara De Wispelaere, sommige van jullie 
zullen mij wel nog kennen van op kamp. Toen gaf ik voor 
het eerste jaar leiding bij de kabouters. 

Dit jaar iets compleet nieuw: welpen!! Ik ben heel erg blij 
dat ik eens aan jongens mag leiding, jullie dus. Ik kijk er 
heel hard naar uit, maar vind het toch ook een beetje 
spannend. Voor mij is het nu mijn 14de jaar in de scouts. 
Maar uiteraard is scouts niet mijn enige hobby. In mijn vrije 
tijd maak ik graag tijd voor mijn vrienden, shoppen, lekker 
eten en reizen! 

Tijdens het jaar moet ik natuurlijk ook naar school, ik zit nu 
in mijn tweede jaar aan de hogeschool in Gent. Daar doe ik 
een bachelor, Orthopedagogie 

Ik heb ook nog 2 broers die allebei ook in de scouts zitten, 
de jongste gaat naar de givers en mijn oudste broer zit ook 
in de leiding. 

Ik heb er alvast heel erg veel zin in en kan niet wachten om 
te ravotten met jullie, ik hoop jullie ook! 

Stevige linker 

Mara De Wispelaere 

Melongenapaarse Ontvankelijke Lama  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahoi stoere welpen!  

Bij deze stel ik mij dus voor: Veelal luisterend naar de naam 
Casper, 21 jaar én trotse bezitter van een put! Hierover later 
in het jaar ongetwijfeld meer... 

Vorig jaar had ik het genoegen om bij de kapoenen te staan in 
mijn tweede jaar leiding. Inmiddels ben ik toe aan mijn derde 
jaar en hiervoor heb ik de eerstejaars gekidnapt van bij de 
kapoenen! Samen met mijn medeleiding zullen we proberen 
om jullie knotsgekke zondagnamiddagen te bezorgen 

Verder spendeer ik mijn tijd in het dagelijkse leven vaak braaf 
in de les op de unief. Dit in de richting burgerlijk ingenieur, nu 
voor mijn 4e jaar. 

Buiten (of ook op) de scouts hou ik mij in de tijd die er 
overblijft na de scouts (verrassend weinig) bezig met plaatjes 
draaien onder de naam DJ Turbolence. Ik ben grote fan van 
Samson en Gert, K3, Mega Mindy, Spring, Ghostrockers, Paw 
Patrol, Nachtwacht en uiteraard Little Big (Skibidi!!!!) Maak 
jullie dus maar klaar voor feestjes op de scouts!  

Ik kijk er alleszins naar uit, hopelijk jullie ook! 

Casper, Koperkleurige Gezellige Anhinga 

 

Geachte welpen, 

Proficiat want ik kan vertellen dat ik dit jaar leiding zal geven 
aan jullie, hoera! Dit is ondertussen mijn 15de jaar in de scouts 
en mijn 3de jaar als leiding. Ik gaf de vorige 2 jaren leiding aan 
de jonggidsen, maarrrr dit jaar ben ik toch klaar voor wat 
enthousiaste jonge mannen zoals jullie ;) !  

Ik zit momenteel in mijn tweede jaar LO & 
Bewegingswetenschappen en ben dus niet vies van wat 
sportieve beweging. Naast de scouts speel ik daarom ook nog 
zaalvoetbal en tennis, stilzitten met jullie ben ik dan ook niet 
van plan. 

Ik kijk uit naar een top jaar met jullie en mijn medeleiding. Tot 
binnenkort!  

Houdoe,  

Lode Koningsrode trotse mungo 

 



 

 

 



Scoutsuniform  

 
We verwachten dat jullie zoveel mogelijk in uniform op de vergaderingen verschijnen! Wanneer jullie              
toch besluiten om met andere kledij te komen, let er dan op dat deze vuil kan worden. (ook al staat                    
dat niet expliciet vermeld in het boekje) Voor de meisjes, onze lieftallige kabouters is dit een das met                  
rode en blauw-grijze kleuren samen met het hemd. Deze kan je het best op de scouts aankopen. 

Voor zij die nog geen scoutsdas of een scoutshemd hebben, zijn er volgende opties: 

Scouts Evergem: Op de scouts verkopen wij ook altijd scoutsdassen, T-shirts, groene             
broeken, logo’tjes etc. (gedurende de eerste weken voor en na de vergadering) 

 Hopper Winkel Gent Lange Violettestraat 33 – 9000 Gent 

 Tweedehands kan ook altijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vergaderingen  

● 21/09 Startdag: Vandaag is de eerste dag van jullie nieuwe scoutsjaar. We vliegen er              

onmiddellijk in met een dag vol plezier en omhelzen jullie graag allemaal samen voor de               
allereerste keer!  

 

● 22/09 BBQ: We hopen dat de zon vandaag komt piepen voor onze jaarlijkse BBQ,              

allemaal welkom op de scouts voor heerlijke vleesekes en meer. 

 

● 29/09 Wie is het?: Heeft hij een bril? Heeft hij blauwe ogen? Heeft hij blond haar ? 

Heeft hij een kleine neus? Heeft hij krullen? …. Tijd om elkaar vandaag beter te leren kennen 
!!  

 

● 06/10 GEEN VERGADERING: We hebben gisteren allemaal de beentjes eens 

goed losgegooid en daarom is het tijd voor een dagje rust. Maar niet getreurd we zien jullie 
deugnieten graag volgend weekend terug !  

 

● 13/10 Padvindervergadering: Wie is een echte scout en de beste zoeker? Hou 

jullie vergrootglas klaar speurneuzen! 

 

● 20/10 Bosspel: Joehoooeee bosspel!! We spreken af aan café Malpertuus in de            

Lembeekse bossen, voor een middag vol blaadjes en puur natuurplezier. 

 

● 27/10 Cluedo : AAAAAHHHH!!! Er is een moord gebeurd! Wie de dader is, welk wapen               

gebruikt werd en waar het plaatsvond, dat zullen jullie zelf moeten uitzoeken. 

 

● 1-3/11 WEEKEND : Meer info over dit fantastische weekend krijgen jullie nog! 

 

 

 

 

 



 

Prikbordblaadje + contact 

 

Wanneer Wat Uur Waar Extra 

21/9 Startdag 13u30-18u Scouts  
22/9 BBQ 11u30-… Scouts / 
29/9 Wie is het? 14u-17u Scouts / 

5/10 
Boobeats 

 
/ / / 

6/10 
GEEN VERGADERING 

 
/ / / 

13/10 Padvindervergadering  14u-17u Scouts / 

20/10 Bosspel 14u-17u 
Lembeekse 

bossen, parking 
Malpertuus 

Warme kledij, 
stevige schoenen 

27/10 Cluedo 14u-17u Scouts / 
1-3/11 WEEKEND 14u-17u Verdere info volgt Verdere info volgt 

 
 
 

Naam Telefoonnummer Adres 

Casper Dobbels 
+32 491 74 30 04 Everparkstraat 60 

9940 Evergem 
Lode Bral +32 485 73 91 56  Weidestraat 33 

9940 Evergem 

Chiara Deneckere 
+32 477 03 71 66 Tervenen 102 

9940 Ertvelde 

Mara De Wispelaere 
+32 475 31 59 37 Veldeken 30 

9940 Evergem 

Finn Vanacker 
+32 495 92 48 92 Venhoute 9 

9940 Evergem 

Yaris Vereecken  
+32 468 14 05 24  Vierlindenstraatje 12A 

9940 Evergem 
 

  

 



Ontspanning: 

 

Hoe heet de vrouw van Messi? 
● Vorki 

 
Waarom gaat een boom niet naar school? 

● hij is geschorst 
 
Het is worst en zonder r is het ook worst. 

● rookworst 
 
Wat is groen en altijd moe? 

● een krop slaap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


